
Inlook Sisustus Oy
Sisärakentamisen mestari

Kokonaissisustukset • Saneeraukset • Korjaukset



• yksi vastuullinen sopimuskumppani

• tehokas projektinhallinta

• jatkuva laadunvalvonta

• kustannustehokas ja luotettava toiminta

• kaikki Inlook Groupin palvelut käytössä

Sisärakentamisen edelläkävijä 

Inlook Sisustus Oy on suomalainen 
sisärakentamisen palveluyritys. 
Hoidamme ammattitaidolla kaikki sisä-
rakentamisen osa-alueet suunnittelusta 
toteutukseen ja valvontaan. Käytössämme 
on koko Inlook-konsernin tietotaito ja 
osaaminen. Alan johtavana ammattilaisena 
kuljemme aina askeleen edellä – aivan 
kuin sinäkin.

Meiltä saat mitä tilaat
Innovatiivinen Design & Build -toimintamallimme yhdistää 

suunnittelun ja toteutuksen kiinteästi toisiinsa. Jokainen projekti 

käynnistetään kokoamalla projektikohtainen ryhmä, johon 

kuuluvat tilaaja ja projektinjohtaja sekä arkkitehtisuunnittelun, 

teknisen suunnittelun ja toteutuksen edustajat. 

 Toimintamallin etuna on, että voit vaikuttaa kaikkiin ratkai-

suihin välittömästi. Projektin toteutusaika lyhenee, ja loppukiire 

sekä siitä aiheutuvat virheet vältetään. Luottamuksellisiin 

suhteisiin ja luotettaviin kustannuslaskelmiin perustuva työsken-

telytapa mahdollistaa myös teknisten ratkaisujen kehittämisen. 

Espoossa sijaitsevan Kauppakeskus Sellon ylätasanteen 
punainen seinä on pinnoitettu Rockfon Mono-ruiskutusmenetel-
mällä, johon Inlook Sisustus Oy:llä on yksinoikeus Suomessa.
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Yksi kumppani riittää
Onpa kyse isosta tai pienestä urakasta, saneerauksesta tai 

korjauksesta työ vaatii aina keskitettyä projektinhallintaa. Ilman 

sitä eri osapuolien kanssa neuvottelu ja materiaalien hankinta 

saattavat pitkittää projektia huomattavasti. Kun sinulla on yksi 

sopimuspuoli, toiminta on aina nopeaa, joustavaa ja kustannus-

tehokasta. 

 Inlook Sisutus Oy  valvoo keskitetysti projektin eri osa-

alueiden toteutusta. Näin saat kaikki tarvitsemasi palvelut saman 

kumppanin kautta. Jos toteutuksen edetessä havaitaan muutos-

töitä, ne voidaan myös toteuttaa nopeasti ja edullisesti.

Pitkäjänteistä yhteistyötä
Toimiva ja luottamuksellinen asiakassuhde luo parhaat edelly-

tykset menestyksekkäälle yhteistyölle. Pitkäaikaisesta kumppa-

nuudesta on hyötyä molemmille osapuolille. 

 Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat mm: 

Finnair Oyj, Ilmailulaitos, Sampo Oyj, Tapiola-ryhmä ja 

Oy Teboil Ab. 

  Yksi Inlook Sisustus Oy:n suurimpia työkohteita on ollut 

Espoon Kauppakeskus Sello. Sellon ykkösvaiheen urakointi 

käsitti muun muassa akustiikaltaan erittäin korkeatasoisen 

Sellosalin kokonaissisustuksen. Kakkosvaihe sisälsi vaativia 

sisustustöitä myymälätiloista parkkihalliin. Yhteistiloihin tehtiin 

mm. tuhansia neliömetrejä ääneneristysruiskutuksia. Työt 

jatkuivat kauppakeskuksen yhteyteen rakennetun Palace Hotel 

Sellon sekä Liikunta- ja hyvinvointikeskus Elixian moni-

muotoisina sisustusurakoina.

 

Inlook Sisustus Oy 
vastasi emoyhtiönsä 
pääkonttorin 
kokonaissisustuksesta.
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Inlook Sisustus Oy on osa Inlook Groupin, tunnetun 
suomalaisen sisärakentajan, kokonaispalvelua. 
Konsernin toimialoja ovat sisäkatto- ja järjestelmä-
seinäurakointi, materiaalimyynti, sisärakentaminen 
sekä maalaamo- ja ohutlevypalvelut. Konsernin 
aluetoimistot sijaitsevat Turussa, Tampereella, 
Kuopiossa ja Oulussa. Ulkomaiset tytäryhtiöt 
toimivat Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa ja 
Vilnassa.
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